Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural (IOK) promove oficina cultural
com João Farkas
O artista que é um dos grandes expoentes da fotografia brasileira irá falar
sobre o seu processo criativo

"Diálogos com João Farkas" é um encontro com admiradores do trabalho
desse artista que tem entre os destaques do seu currículo
uma premiada reportagem feita na Amazônia, entre 1984 e 1993,
onde fotografou os habitantes da floresta e os espaços que permeiam o
folclore e a essência cultural brasileiras. O fotógrafo, que é filho do
húngaro Thomaz Farkas ─ produtor, diretor de cinema e fotógrafo
renomado -, ocupa 16 molduras no acervo da Maison Européenne de la
Photographie (Casa Europeia da Fotografia, em Paris), um dos museus
mais importantes do mundo dedicados à fotografia.
No evento, no dia 28 de fevereiro, João Farkas irá falar sobre a expressão
artística da fotografia, apresentando técnicas utilizadas por ele e contando
detalhes do seu processo criativo. Pelo menos 100 pessoas são esperadas
e grande parte das vagas, 70% delas, será destinada à capacitação de arte-

educadores, fotógrafos e público em geral. A intenção é compartilhar
conhecimento com outros educadores para buscar uma sociedade mais
expressiva e sensível.
Os participantes irão ter a oportunidade de conhecer as técnicas com base
na estética do artista e ouvir relatos e histórias, macetes e olhares, e
inteirar-se à trajetória dele. O encontro faz parte do
projeto Personalidades – Vida e Obra na Construção da Identidade
Nacional – Brasis, idealizado pelo Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural
(IOK), instituição que promove oficinas de artes, esportes e dança
visando a inclusão na sociedade de pessoas com deficiência intelectual ou
em situação de risco social, incentivando as produções artísticas de seus
beneficiários por meio de eventos e exposições.
"O projeto (Personalidades) tem como objetivo experimentar os espaços
para o fomento cultural e a propagação de conhecimento artístico. O local
da oficina é enriquecido por sua pluralidade social, histórica e imagética:
o Bom Retiro", destaca Olga Kos, vice-presidente do Instituto, ao lembrar
o bairro de São Paulo onde está a Oficina Cultural Oswald de Andrade,
espaço público voltado à produção artística e à disseminação cultural por
meio de exposições e eventos.
O objetivo principal das oficinas promovidas pelo IOK, como a que
receberá a experiência e olhar de João Farkas, é valorizar o processo de
ensino, aprendizagem e expressão.
"Durante as oficinas, o beneficiário é inserido em contextos cujo propósito
é fazer com que ele seja autor e ator no desenvolvimento da sua própria
aprendizagem. Um ambiente desafiador é oferecido o que permite o
desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e ético", afirma Wolf Kos,
Presidente do IOK.
Serviço
Evento: Diálogos com João Farkas
Data: 28 de fevereiro
horário: de 10h às 12h
Local: Oficina Cultural Oswald de Andrade - Rua Três Rios, 363 – Bom
Retiro
Inscrições gratuitas no local
Vagas limitadas

